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Vårtecknen är tydliga och vi har nått Påsk. Den gångna vintern har varit
hyffsat lugn ur ett förvaltningsperspektiv och snöskottningen har lösts utan
några större dramatiska insatser. Vi har överlevt så även denna mörka period
och går mot ljusare tider.
Nu satsar vi framåt med förberedelser för att byta den sista undercentralen på gård 2. Det arbetet kommer att påbörjas i början på maj och så fort
vädret tillåter. När skiftet är gjort fortsätter vi planenligt med att byta alla radiatorventiler i alla lägenheter på samma gård. Håll utkik i er entre och postbox för mer information om detta.
För att vi som boende i föreningen skall må bra, vara starka och kunna bo
utan hjälpmedel kommer vi att göra en satsning på vår gym- & relaxlokal. Vi
har också under vintern renoverat delar av relaxen och i synnerhet omklädningsrum och därtill dusch. Nya städrutiner är under framtagande för att
kunna hålla det fortsatt fräscht och trevligt.
Under sommaren/hösten kommer vi att byta ut gamla träningsmaskiner
mot nya dito. Det kommer bli nya och moderna maskiner för ett ge ett bra
basutbud för medlemmar och boende i föreningen.
Gårdsfesten 2019 kommer att genomföras 31 augusti. Vi kommer att satsa
på mer aktiviteter runt denna helg och ge alla en möjlighet att titta och lära
känna föreningen och vad vi kan erbjuda.
Och ja! Kontainrar kommer att ställas ut på gården precis som vanligt som
en service och möjlighet till oss alla att kasta sånt som vi inte vill ha kvar i våra
förråd och garderober.
Av med vintern och på med sommarkostymen!!
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Felanmälan
Vi hänvisar alla akuta ärenden till
Riksbyggen Felanmälan på ordinarie telefonnummer (se nedan). Du
kan också göra anmälan på webben
för ärenden som inte kräver omedelbar åtgärd.
Nummer:0771 860860
alternativt via www.riksbyggen.se

Öppettider
Boendekontoret (Mhg92)
Onsdagar, öppet 18:00-19:30
Sista måndagen i månaden
Öppet 17:00-18:30
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * **
* * * ** * *

Välkommen!!!
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Porttelefon
Portkod finns inte inom
vår förening. På grund av
spridningsförmågan av
portkoder till fel individer
har föreningen tagit beslutet att ej använda den möjligheten för att låsa upp
dörrar. Det är alltjämt
tagg samt porttelefon som
gäller..
Kortnumret fungerar alla
dagar mellan kl 06:00 till
22.00.
På övrig tid, kvälls och
nattetid mellan kl 22:0006:00, kan man kontakta
lägenheten via det telefonnummer som finns kopplat
till porttelefonen. Entrén
fjärrstyrs/öppnas med *

Information för alla medlemmar
Nya tvättmaskiner & torktumlare
Tvättstugorna har tjänstgjort väl sedan vi renoverade dem för 14 år sedan. Då monterade vi in
nya tvättmaskiner och
torktumlare. De har nu
gjort sitt och under hösten kommer vi att ersätta befintlig utrustning
med nästa generations
tvättmaskiner som gör
samma jobb Men de är betydligt energismartare
och än mer miljövänliga. Våra intentioner är att
detta jobb skall vara klart under 2019.

Tomma p-platser
Vi ber alla med outnyttjade p-platser att lämna tillbaka dem
till föreningen. Antalet återlämnade platser är få. Behovet av
p-platser är stort, då nyinflyttade inte kan få tillgång till någon
plats får de dessvärre lösa det på annat sätt.
Att hyra ut sin p-plats i andra hand är INTE tillåtet.
Om du inte behöver den och eller uppfyller reglerna för en p
-plats, tex äga en bil, skall du lämna tillbaka
p-platsen till föreningen.
Tack för att du lämnar tillbaka din
outnyttjade p-plats.

Ökad kontroll av nyttjandet av tvättstugorna
Att nyttja våra faciliteter tex tvättstugor är ingen självklar rättighet.
Kan man inte använda dem på rätt sätt, man struntar i att göra ordning efter
sig, då kan man bli avstängd från denna förmån. Den senaste tiden har allt fler
rapporter kommit in om missbruk av tvättstugorna, att det är ostädat, ibland
rent av skitigt, man tvättar annans tvätt än sin egen .
Denna ökning av anmälningar på våra tvättstugor gör att vi nu mer aktivt
kommer att agera på anmälningar, följa upp användandet av våra anläggningar
och vidta åtgärder därvid om vi misstänker missbruk. Säkerställ att tvättstugan
är städad när du lämnar den, att den är ren till nästa boende kommer för att
tvätta. På så sätt slipper styrelsen ett tråkigt jobb, du slipper kanske bli avstängd och styrelsen kan göra andra saker som är till bättre nytta för oss alla!
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Visste du detta om …
Påskens gula färg
Den gula färgen kan kopplas till solens gula färg och
föreställningen i folktron att
om man går upp tidigt på
påskdagens morgon kan man
få se solen dansa eller se den
göra tre glädjesprång. Solens
andliga eller mytiska glädjedans har uppfattats bokstavligt och knutits an till ett naturfenomen som ögat har
ansetts kunna uppfatta och
bekräfta.
Andra aspekter på den
gula färgen har delvis med
naturen att göra. På våren
värpte hönorna ägg efter ett
långt vinteruppehåll. Äggens
gulor symboliserar återuppståndelsen och solen. Om
hönorna fick ruva på sina ägg
tillräckligt länge kom kycklingar som också kan vara
gula till färgen och till påsken
blommar ofta påskliljorna.
Sedan 1700-talet har påskriset dekorerats med färgglada band, pappersblommor
och annat pynt. Det kunde
också ha färgade pappersremsor som var försedda
med rim. Rimmen fanns kvar
fram till 1940-talet och gick
att köpa hos bok- och pappershandlare.
Seden att ta in påskris
blev vanligt förekommande
under 1920- och 30-talen.
Påskriset påminner om vårens grönska. Det användes i
bondesamhällets Sverige till
långfredagens risning. Någon
gång på 1930-talet började
det dekoreras med färgade
fjädrar, pappersblommor och
kycklingar gjorda av bomull.
Källa:https://www.kalmarlansmuseum.se/
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NOKAS AB Trygghetsjour

Extra bevakning av Nokas.
Ur ett Tr u m spelar per spektiv har vi haft
en något förhöjd nivå av inbrott i källarförråd
och obehörig vistelse i våra lokaler och utrymmen under 2018. Detta har medfört att styrelsen beslutat om att öka mängden bevakning av
fastigheten under en period.
Utfallet har varit gott och inga nya inbrott eller överträdelser har påvisats under perioden. Vi fortsätter med utökad bevakning i
området även under sommaren .

Stadgar regler och rutiner och sånt
Vad gäller hos oss?
Vilka lokala regler finns för Brf Trumspelaren och
hur gör man när man skall beställa en nyckel. Frågorna är många från de som flyttar in i sin nya lägenhet och så även från dem som har bott här ett
tag. Rutiner för olika saker ändrar sig med tiden
och det är viktigt att du som medlem vet hur vi arbetar och vilka rutiner vi har i Brf Trumspelaren.

Detta är en jour som man kontaktar om och när man känner
sig störd och eller besvärad av
grannar eller andra personer i
sin närhet där man bor inom Brf
Trumspelarens område.
Jour nummer är 010-2109000

“mittRiksbyggen”
Riksbyggen har nu publicerat sin nya
hemsida för alla medlemmar.

På den nya hemsidan loggar du enkelt in med ditt
Bank ID. Detta kräver att du är medlem i Brf Trumspelaren.
Där kan du finna all den information som är registrerad om dig och som rör ditt boende.
Du kan lätt kontrollera dina avgiftsavier om de är
betalda eller ej. Du kan se kommande utställda avier
samt följa upp dina ärenden lagda hos felanmälan
Därför har vi flera dokument som du med fördel
samt se vad som är registrerat om dig som boende
kan ta del av (ladda ned) på vår hemsida som bepå Riksbyggen.
skriver hur man gör och vart man vänder sig. Dess- På www.Riksbyggen.se du kan bland annat finna
utom finns det blanketter för olika ändamål tex
information om;
Begäran om ändring av lägenhet, Störningslogg.
Kontaktguide för boende som gör det lättare att
På webben är det alltid den senaste utgåvan av
komma i kontakt med rätt person vid rätt tillfälle.
dessa dokument som finns att läsa. Har du ingen
Kontextuella frågor och svar med information
dator kan du alltid besöka kontoret för att få mer om till exempel ROT-avdrag och underhålls- och
information om just din specifika fråga.
betalningsansvar.
Föreningens uppgifter med information om kund
Brf Trumspelaren
och organisationsnummer.
Styrelsens sammansättning
Uppföljning av felanmälningar och andra ärenOrdförande
Peter Balogh
den kopplat till Riksbyggen
V. ordförande
Jan Druidh
Information om dina fakturor som rör medSekreterare
Christina Norrman
lemsavgift och hyror.
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Björn Larsson
Claes Bengtsson
Sophie Aronsson
Riksbyggen Rep.
Teknisk förvaltare

Suppleant

Erik Magnusson

Suppleant
Suppleant

Markus Törner
Ann Thosteman
Riksbyggen Rep.
Ekonomisk förvaltare
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I övrigt hänvisar vi till Brf Trumspelarens hemsida.
www.trumspelaren.se
E-post; trumspelaren@trumspelaren.se
Byte av undercentral och radiatorventiler gård 2
Nu drar vi igång med aktiviteter på gård 2 vad gäller byte av undercentralen och radiatorventiler. Det innebär att värmen kommer att
vara avstängd from tidigast 6 maj då arbetet med undercentralen
startas och tills alla ventiler är bytta. Mer information finner du i din
postbox, anslagstavlan i entrén och naturligtvis på vår hemsida!
Håll ögon och öron öppna för mer information, nu kör vi!
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“Ett tryggare boende”

Riksbyggens
Bostadsrättsförening
Trumspelaren
Trumspelarens Kontor
Besöksadress;
Munkhagsgatan 92A, baksidan
Tel/fax:013-157855
E-post:trumspelaren@trumspelaren.se
Postadress:
Munkhagsgatan 62
587 26 Linköping

Vi syns på webben…….
www.trumspelaren.se
…..gör du?

Brf Trumspelaren är den största bostadsrättsföreningen inom
Riksbyggen i Linköping och en av de största föreningarna i
regionen. Föreningen finns i Johannelund på adressen
Munkhagsgatan 46-126.
Föreningen består av totalt 627 lägenheter.
Brf Trumspelaren jobbar alltid för ett enkelt och tryggt boende
med tydliga regler för alla boende.
2003 blev Brf Trumspelaren utsedd till årets Riksbyggenförening i
Sverige. Ett långsiktigt arbete med miljöförbättringar och tryggare
boende gav oss denna utmärkelse.
Vi fortsätter att satsa framåt på den inslagna vägen för ett
tryggare boende och med ett bra miljötänkande. Nu tar vi nästa
steg med att uppdatera vårt värmesystem så att det blir än mer
energismart, effektivt och miljövänligt.
Styrelsen och Riksbyggen jobbar alltid för Din skull och ett
tryggare boende.
Du kan alltid kontakta oss via trumspelaren@trumspelaren.se
eller lägga ett meddelande i brevlådan på vårt boendekontor.
Du kan också besöka oss på vårt boendekontor som är normalt
öppet varje onsdag klockan 18.00 till 19.30 samt sista måndagen i
månaden 15:30-17. Avvikelser i öppettitder kan förekomma. Se
mer information i det senaste informationsbladet och på vår
hemsida. Välkommen!!!
Information om Internet och KabelTV

Internet och kabel-TV levereras av Telenor.
Telenor har from hösten 2017 ett helhetsansvar för
leveranser av Internet o kabel-tv.
Har man problem med Internet och eller
kabel-tv skall man kontakta Telenor kundsupport.
Telenor ansvarar för alla frågor kring din
tv och digitaldekodrar.
Digitaladekodern ägs av Telenor även
om man inte har för avsikt att använda den.
Det enkla sättet att se på tv är att använda
dekodern. Du får en bättre bild och ljudupplevelse mha dekodern jämfört med den
analoga signalen.
Saknar du dekoder kontaktar du Telenor om du vill se på tv
via vårt kabel-tv nät. En digitaldekoder har tidigare delats ut av
Bredbandsbolaget till alla hushåll.

Dekodern ägs av Telenor och tillhör lägenheten men det är
bostadsrättsinnehavaren som bär det hela och fulla ansvaret
för digitaldekodern i lägenheten.
Ytterligare en nyhet är att vi alla har en
möjlighet till gratis IP-telefoni. Det innebär att
alla kan skaffa ett abonnemang för att tex
koppla till porttelefon. Det som tillkommer
är eventuell samtalskostnad när du ringer från
din IP-telefon.
Mer information kommer kontinuerligt via
vår hemsida och naturligtivs här i vårt informationsblad. Du kan också få mer information via Bredbandsbolaget kundtjänst och
hemsida om övriga valfria tjänster.
“...Surfa Lungt…”

FELANMÄLAN
Om du har problem eller du ser fel och
brister i vår förening kontaktar du felanmälan på vanligt sätt.
Likaså ärenden som berör kabel-tv,
Internet, hissar mm. Nummer till respektive ansvarig finner du på anslagstavlan i entrén.
Vid problem i fastigheten eller i lägenheten är det ordinarie nummer till
Felanmälan 0771 860 860 som gäller.
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